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جلوگیری از فعالیت سندیکاھای کارگری با توسل ب  قبالً اگر 
، حاال ک شد میتوجی  ھا تحریم ی قانون و یا ب بھان

متصدیان  ،اند را از دست دادە شان موضوعیتدیگر  ھا تحریم
آن ک  ی اسطدولتی امور کارگری در وزارت کار ب و

در دولت مدعی  شکنان قانون ترین بزرگ وخودشان جز
ەای ب اشاردیگر  شان یھا پاسخھستند، در  گرایی قانون

ن اعتقادی ب قانون دارند و ن  اساساً چون  .کنند ینمقانون 
  . اند قائل انبرای کارگر  قانونی حقوق و  حقھیچ 

ای کارگری و کارفرمایان با سندیکاھ ھا آنمخالفت شدید 
  دارد.  شان اقتصادی ی ریش در تفکر، منافع و برنام

جلوگیری از فعالیت سندیکایی کارگری از آن روی صورت 
برد  سندیکاھای کارگری را مانع پیش ھا آنک  گیرد می

. تداوم سرکوب خونین دانند می شان منافعو  ھا سیاست
 و احزاب کارگری طی ی مستقل کارگریسندیکاھا، شوراھا

 ھفتھ تحلیل 

با کارگری  فعاالنسرکوب سندیکاھا و تشدید
ای   چراغ سبز خامن

 
 صادق کار

کارگری و کارفرمایی  ھای سازمانبخش ی گذشته  ھفته
ی جمعی از کارگران سندیکای فلزکار  به نامهوزارت کار 

کرده بودند تھران ک از این سازمان درخواست مکانیک 
این سندیکا در می جھت برگزاری مجمع عمومحلی را 

   اختیارشان قرار دھند، پاسخ رد داد.

با رد این  ییکارگری و کارفرما ھای سازمانمتصدیان 
نشان دادند ک قصد آزاد گذاشتن  بار دیگردرخواست 
ای  ی نام کارگری را ندارند و امضاء توافق سندیکاھای ھست

نیز تغییری در  ھای متوھمان بینی خوشب زعم برخی 
 به وجوددولت در قبال سندیکاھا  ی گران د سرکوبکر روی

نظر ب سیاست اقتصادی دولت و ترکیب است. نیاوردە 
راھم دولتی راجع ب ف نک از مسئوال ھایی صحبتکابین و 

به  خارجی و داخلی گذاران کردن شرایط سھل برای سرمای
کرد  ک این روی رود میحتی بیم آن  رسد، گوش می

ک  استھای زیادی در دست  فاکت .شودتر از پیش  سخت
  داللت بر این امر دارند. 
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 ضدانقالبیمذھبی و  توجیھاتک با پس از انقالب  ھای سال
کارگری و دمکراتیک توسط حکومت  ھای سازمانخواندن 

در اصل سیاستی بود برای از بین بردن  ،پیش بردە شد
درآمدی برای فراھم کردن  گر و مزدبگیر و پیشحقوق کار

  سیاست اقتصادی نئولیبرالی کنونی.  ی زمین

 ب خاطر افزایش کاران جنایتخونین و  ھای سرکوباگر آن 
چپاول  ی سود سرمای داران و فراھم کردن زمین

ن ابعاد  ،گرفت نمیجامع صورت  ھای دارایی ی گران غارت
فجایع در کشور ما این ھم وسیع بود و ن استقرار سیستم 

  شد.  میگر نئولیبرالی ب آسانی ممکن  چپاول

ای ک خود در ست بعد از توافق ھاین ک در ای، خامن ست
مانندی داشت و  بیاین ھم فجایع در کشور ما نقش ایجاد 

ب چپ  اش سخنرانیدر ، است گرایی راستاز عوامل اصلی 
ای ب  تازد می   چپنیروھای عدالت خواه و اتھامات رذیالن
امنیتی و حکومتی  ھای خبرگزاریزند، این ک مجالت و  می

این  ،مانند جنبش چپ دمات کمکنند سابق و خ میکوشش 
ھای  هکشان و چھر یگان نیروی حامی کارگران و زحمت

آن است ک دولتیان و  به خاطرشاخص آن را تخریب کنند، 
در حال پختن  دانند میک خود بھتر از ھرکس  ھا حکومتی

مدھای آ اکنون نگران پی ھمچ آشی برای مردم ھستند، از 
و  ھا چپک  دانند میآتی ھستند و  ھای واکنشآن و 

دارند خود را برای  و خواھند ایستاد شان مقابلسندیکاھا در 
  . کنند میکارگری آمادە  ھای سازمانتشدید سرکوب 

ھای کارگری  رسد دور دیگری از سرکوب سازمان ب نظر می
ای در سخنرانی یکی دو ھفت  با چراغ سبزی ک خامن

  . در راە است ،ش دادا پیش

 ی در چنین فضایی اگر چ بایستی از ھم جھت به ھمین
امکانات ممکن برای تشکیل سندیکاھا بھرە گرفت و ب 

 ربط ذیدولتی  نمسئوال آمیز تبعیضو  غیرقانونیبرخورد 
مادامی ک این ، دور داشتولی نباید از نظر  ،اعتراض نمود

یگان پشتوان و  عنوان بهبا بسیج کارگران  ھا درخواست
انتظار نباید  ،ھمراە نشود ھایی حرکتچنین  ضامن کامیابی

داشت ک متصدیان دولتی در امور کارگری و کارفرمایان تن 
  ب چنین درخواستی بدھند. 

از آن جھت ک سندیکا و تشکل ب شکلی ک در چند سال 
  بیشتری از  ی سال ب سال با استقبال عدە ،اخیر دیدە شد

 

و این استقبال  ستا رو شدە هکارگران و مزدبگیران روب
از  نظر صرف شود می ،چنان در حال فزونی است ھم

 ی پای ،با توسل ب ابتکارات مختلف ،سیاست دولت
را  و دیگر اشکال تشکل ھای مشتقل سندیکاھااجتماعی 

شان را  کار وظایف ھای محلب نحوی ک بتوانند در عمل و در 
 ھم ک شدە تقویت غیررسمیانجام دھند حتی ب شکل 

  کرد. 

در بسیاری از کشورھا سندیکاھا در ابتدا به شکل 
و کارفرمایان تشکیل و  ھا دولتبدون توافق  و غیررسمی

اند  و کارفرمایان  ھا دولترا بر  شان رسمیتسپس توانست
  تحمیل کنند.

به ھر روی حقوق سندیکایی کارگران ایرانی ھر بار ب 
ای توسط دولت ین بار نیز دولت ااند،  ھا پایمال گردیدە بھان

گذاری خارجی قصد دارد  ی تسھیل سرمای روحانی ب بھان
در ھر  .ی حقوق سندیکایی کارگران را لغو کند ماندە باقی

صورت برای کارگر ایرانی ک ھموارە تحت فشار و سرکوب 
شدید دولت ھای مختلف قرار داشت و حق و حقوقش با زور 

از خصوصی و دولتی  و خشونت توسط کارفرمایان ایرانی اعم
تر از ملیت سرمای دار ، رعایت حقوق  از بین رفت مھم

  .اش در ھر حال و شرایط است سندیکایی

 کس ھیچو تضمین حقوق کارگر امنیتی برای  تأمینبدون 
وجود نخواھد داشت. کارگر ایرانی زیر بار از میان برداشتن 

  . اش نخواھد رفت سندیکاییحقوق 

چنان در ھر حال و  فتن ب این حقوق ھممبارزە برای دست یا
گون ک  شرایط و تا پیروزی تداوم خواھد یافت. ھمان

بعد از انقالب ب قطع این  ی ھا سالخونین  ھای سرکوب
مانع  تواند نمیمبارزە منجر نشد، ھیچ عامل دیگری نیز 

  د. مبارزات آتی جنبش کارگری شو
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خوبی برای باال بردن  ی ھای ملی انگیزه نمایندگان در کنفرانس
  رسد. می اعضا به نظر ی غیرواقعی تعداد گزارش شده

صد عضویت باالتری کارکنان بخش عمومی و دولتی در معموالً 
ھا نسبت به کارکنان بخش خصوصی دارند. این  در اتحادیه

ھم صادق بود. در میان کارگران  ٩٠و  ٨٠ھای  تفاوت در دھه
بخش خصوصی ھم کارکنان بخش صنایع بزرگ و ساختمانی 

 ند.ھا دار درصد باالتری را در عضویت در اتحادیه

ھا که در جدول زیر  تغییرات زمانی درصد عضویت در اتحادیه
طور که قبالً ھم گفته شد،  دھد که ھمان نشان می ،آمده

تعداد اعضای  ،ھا ھمراه با افزایش عضویت در اتحادیه
 ؛ھای ملی و کشوری رو به کاھش بوده است فدراسیون

 با وجود افزایش ٩٧و  ٨۵ھای  سال ی طوری که در فاصله به
ھزار به ٢۵٠عضویت در تشکل سراسری از  ،حجم کل بازار کار

  ھزار نفر کاھش یافته است.١۶۵

ھای سراسری دائماً رو به  با وجود آن که عضویت در فدراسیون
  اند.  ھا از بین نرفته زوال بوده است، کارگران عضو اتحادیه

ھای سراسری  ھا از عضویت در فدراسیون بیشتر اتحادیه
کارگران در سطوح اقتصاد  ی عنوان نماینده اما به ،امتناع نموده

  اند. ھا فعال محلی و در سطح شرکت

  

 دیگران از تجربه 

 اتحادیه ھای کارگری در اروگوئه
  

  دپارتمان اقتصاد دانشگاه اروگوئه، آدریانا کاسونی
 ترجمه: گودرز

  ٣ -بازنگری تاریخچه و توضیحی بر نقش اقتصادی آن 
  

  ھا عضویت و قدرت اتحادیه

به دنبال دو سال تظاھرات  ١٩٨۵گذار به دموکراسی در سال 
ھا در این  اتحادیه عمومی علیه حکومت نظامی حاصل شد.

پروسه نقش شامخی بازی کردند. بر ھمین مبنا درصد 
شان قانونی شد،  ھا پس از آن که فعالیت عضویت در اتحادیه

% ٢۶ھا به  عضویت در اتحادیه ١٩٨۵بسیار باال رفت. در سال 
گر ساختار  نمایش ١در کل بازار کار رسیده بود. جدول شماره 

  ھاست.  اعضای اتحادیه

ھای  در کنفرانس ھا جا که تعداد نمایندگان اتحادیه ز آناما ا
 ،اعضای اتحادیه وابسته است ی ملی به تعداد گزارش شده

این ارقام دقیقاً قابل استناد نیستند. چراکه افزایش تعداد 

١٩٩٧-١٩٨٥ھا  عضویت در اتحادیه - ١جدول   

MEMBERSHIP 1985 1987 1990 1993 1997 عضویت 

Agriculture, leverage & 
fishing 

کشاورزی و  2000 3200 4976 6597 6265
 ماھیگیری

Manufacturing 73148 63176 54548 43394 31050 صنایع تولیدی 

Electricity, gas & water 13728 14303 15023 14450 13800 برق و آب و گاز 

Construction 14908 11156 12600 8000 4000 ساختمان 

Commerce 12600 10818 9500 6473 6000 تجارت 

Transport & 
communications 

ترابری و  13400 13115 22150 25478 24874
 مخابرات

Banking & services to 
firms 

خدمات بانکی و  14000 13377 15476 15644 13605
 اداری

Social & personal 
services 

خدمات فردی و  81200 86024 90287 85887 89688
 اجتماعی

Private sector 145713 132493 122507 87713 65500 بخش خصوصی 

Public sector 103103 100566 102053 100320 99950  بخش عمومی
 و دولتی

Total 248816 233059 224560 188033 165450 جمع کل 
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١٩٩٧-١٩٨٥ھا  تراکم در اتحادیه - ٢جدول   

UNION DENSITY 1985 1987 1990 1993 1997 
درصد عضویت 
 به کل کارکنان

Agriculture, leverage & 
fishing 

18,3 14,3 13,7 6,4 3,9 
کشاورزی و 

اھیگیریم  

Manufacturing 32,9 27,3 23,0 25,3 16,6 صنایع تولیدی 

Electricity, gas & water 79,0 85,4 91,1 91,6 93,7 برق و آب و گاز 

Construction 28,9 16,4 17,1 10,0 5,2 ساختمان 

Commerce 6,5 6,1 4,7 3,1 2,6 تجارت 

Transport & 
communications 

32,3 35,4 32,9 19,9 19,7 
ترابری و 
 مخابرات

Banking & services to 
firms 

26,0 32,4 28,9 20,3 20,1 
خدمات بانکی و 

 اداری

Social & personal 
services 

20,9 22,3 21,7 20,9 19,1 
خدمات فردی و 

 اجتماعی

Private sector 19,4 16,7 14,2 10,0 7,2 بخش خصوصی 

Public sector 
48,4 42,0 42,3 48,5 47,3 

بخش عمومی 
 و دولتی

Total 25,8 22,6 20,4 17,3 14,7 جمع کل 
  

  

  اند. ھای گزارش شده برگزار شده ھای سراسری، که در سال تعداد اعضا مأخوذ است از کنگره  توضیح:

  ای نسبت بین تعداد اعضا به تعداد کل کارگران در یک بخش معین است. غلظت یا چگالی اتحادیه

  

  ختلف، نشریات م    منابع:

  )، PIT-CNTمرکزی اوروگوئه ( ی هھای انتشاریافته توسط اتحادی داده

  ملی آمار. ی هھای خانواری، مؤسس بررسی
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 اخبار خارجی:  

 ایتالیا

ھای"  افزایش نرخ بیکاری علیرغم "رفورم
  اقتصادی

  ٢٠١۵اوت  ٣سایت لوکال ایتالیا، 

  درصد٢/ ۴۴نرخ بیکاری جوانان در ایتالیا بسیار باالست:  

 

  

اش  برنامهوزیر ایتالیا، با دفاع از  ماتئو رنزی، نخست
ھای  رغم داده برای رفورم در روابط کار، علی

کننده در مورد بیکاری، ایتالیای مقروض را در  نگران
  مسیر درست پیشرفت توصیف کرد.

بنا به اطالع دفتر ملی آمار ایتالیا، نرخ بیکاری در پایان ماه 
درصد بیشتر از  ٠/٢درصد رسید. این میزان  ٧/١٢ژوئیه به 

ھا را دلیلی بر  نیروھای اپوزیسیون این دادهماه ژوئن بود. 
رنزی، که در ماه مارس به اجرا  »سیاست کار«شکست 

  اند. گذاشت، دانسته

توجه بوده و در  افزایش نرخ بیکاری خاصه در میان جوانان قابل
درصد رسیده است. این میزان از سال  ۴۴/٢ماه ژوئیه به 

  سابقه بوده است. سو بی به این ١٩٧٧

زیر ایتالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "ما با و نخست
ایم. ما  بازار مشاغل را تشویق کرده ،اجرای سیاست کار

ایم، اما وضع اشتغال  گذاری بزرگی زده دست به سرمایه
ی بحرانی بھبود  آخرین چیزی است که پس از یک دوره

خواھد یافت. نتایج تاکنونی خیلی نیستند، اما 
  اند." امیدوارکننده

او افزود: "ھنوز کارھای بسیاری باید انجام شوند... اما ما در 
  کنیم." سمت درستی حرکت می

را معیار  »سیاست کار«مرکز -که رھبر دولت چپ  حالی در
 اش اعالم کرده و مدعی شده که این وزیری سنجش نخست

ھای  سیاست تولید و رشد را تقویت خواھد کرد، اتحادیه
سیاستی برای تخریب حقوق کارگران کارگری ایتالیا آن را 

  اند. داران توصیف کرده ھا و سرمایه به نفع شرکت

ھایی که دچار تردید بودند، حال  کند: "آن رنزی تصریح می
ی  کنند". اما گزارش منتشره توسط مؤسسه دارند باور می

ی  ) ھشدار داده است که جنوب فقرزدهSvimezسویمز (
که در سیکل دائمی رو است  هکشور با این خطر روب

  نایافتگی گرفتار آید. توسعه

استفانو فاسینا، عضو پارلمان که در اوایل سال جاری از 
گوید:  حزب رنزی (حزب دموکراتیک ایتالیا) جدا شد، می

  وزیر، مردم ایتالیا را احمق فرض کرده است." "نخست

ی سرخ (حزب  اعضای پارلمان وابسته به حزب ستاره
ای  ی سیاست کار رنزی بیانیه در بارهمخالف نظم موجود) 

ماه  چھاری کار،  اند که در آن آمده است: "نتیجه انتشار داده
تر  پس از اجرای سیاست کار چه بوده است؟ حقوق کم

  بدون کار بیشتر".

وردی به بار نیاورده آ افزاید: "اقدام دولت دست بیانیه می
است. چنان بدتر شده  است و وضع برای مردم ایتالیا ھم

  تیتانیک رنزی با سر به کوه یخ اصابت کرده است."

  ترکیه

امید کم کارمندان دولت به افزایش دستمزد 
  پیش از مذاکره

  ٢٠١۵اوت  ٣زمان امروز، 

ی مذاکرات مربوط به قراردادھای جمعی،  در آستانه
ھای  میان دولت و اتحادیه -دوشنبه-که از امروز 

دولت نسبت به آغاز خواھند شد، کارمندان  »مجاز«
ھا، به نحوی که جبران  ی حقوق شده افزایش تضمین

در سال آینده باشد، امید کمی  شده ینیب شیتورم پ
  دارند.

ھایی که در این مذاکرات شرکت دارند از جمله  اتحادیه
ی  ی کارگران دولتی ترکیه، اتحادیه اند از: اتحادیه عبارت

بخش دولتی. با ھای  کارمندان دولت، و کنفدراسیون اتحادیه
ی کارمندان دولت مجاز به امضای  این حال فقط اتحادیه

توافق احتمالی با وزیر کار و تأمین اجتماعی است. چنین 
توافقی حاوی ترتیبات موردنظر برای تمام کارکنان بخش 

  دولتی خواھد بود.
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 شده ٢٠١۶ درصد افزایش دستمزدھا در سال ١۶اتحادیه کارمندان خواھان 
 است

 

  
وجب آن م ی مذکور اخیراً طرحی را اعالم کرد که به اتحادیه

ھشت درصد  ٢٠١۶سال  دستمزد کارکنان دولت باید در ھر نیم
ی  اتحادیه ھفت درصد افزایش یابد. ٢٠١٧سال  و در ھر نیم

درصد افزایش دستمزدھا در سال ٢٢کارگران دولتی خواھان 
برده  است. کنفدراسیون نام ٢٠١٧درصد در سال ٢٠و  ٢٠١۶

ھا و  تحادیهاعالم کرده است که خواھان تعویق مذاکرات (ا
  دولت) خواھد شد.

ی کارگران دولتی، نسبت به  فاھرتین توکوش، دبیر کل اتحادیه
گوھا ابراز نگرانی کرد و گفت که با کارکنان و ی گفت نتیجه

گیرد؛ زیرا تنھا  آمیز صورت می دولتی رفتاری ناصادقانه و تبعیض
ی عقد قرارداد داده  ی کارمندان دولت اجازه به اتحادیه

بار  ی کارمندان یک د. او افزود: "ما نگرانیم که اتحادیهشو می
اش، خشم کارگران دولت را  دیگر به دلیل مواضع متخذه

  برانگیزد."
ی کارمندان. به دلیل توافقی که در جریان مذاکرات  اتحادیه

سال گذشته با دولت کرد، مورد انتقاد است. بسیاری این 
موجب این توافق  . بهکنند توافق را به نفع دولت ارزیابی می

 سهفقط  ٢٠١۵سال  ی کارمندان پذیرفت که در ھر نیم اتحادیه
درصد به دستمزدھا اضافه شود.این در حالی بود که بنا به 

  درصد بود.  ٧/٢ی آمار ترکیه، نرخ تورم برابر  ھای مؤسسه داده
  

* * * * * * * * * 

  فنالند

ابتکار شھروندان برای تأمین بھتر در سنین 
  مندیسال

   ٢٠١۵اوت  ۴ھای دولتی و رفاه،  ی کارگری بخش سایت اتحادیه

ھای دولتی و رفاه از اعضای  ی کارگری بخش اتحادیه
  خودخواسته است به این ابتکار بپیوندند.

، »ھای پیری با عزت سال«یک ابتکار شھروندان فنالند، به نام 
کافی در  خواھان وضع قوانینی برای تضمین تعداد جای

 ت درمانی و بھداشتی برای سالمندان شده است.مؤسسا
  ھر نام سیستمی است در فنالند، که به »ابتکار شھروندان«

 کار سالمندان به ازای خدمات بھتر برای ه یابتکار شھروندان:  انتظار ادام
 آنان

 

  
پنجاه ھزار شھروند فنالندی صاحب حق رأی امکان 

از پارلمان این کشور  دھد وضع قانون معینی را می
  بخواھند.

ابتکار مذکور اعالم کرده است که قانون فعلی فنالند به 
ھای  ی مراقبت دھد که ارائه ھا اجازه می شھرداری

ھای  جای آن به مراقبت ای را محدود کنند و به حرفه
ه فقط به نخانگی از سالمندان توسل جویند. این روند 

ھای موردنظر  ھای متعددی در سطح مراقبت دشواری
ھای بیشتری را ھم روی دست  انجامد، بلکه ھزینه می

  گذارد. خود سالمندان می

ابتکار کنندگان، کریستی لسکنما، و آنلی کویوونن، از 
ھای دولتی و رفاه، مفصالً  ی کارگری بخش اعضای اتحادیه

تغییراتی را که در قانون فعلی زیر نام "برای تقویت ظرفیت 
خدمات اجتماعی و بھداشتی" باید عملی سالمندان و 

بردگان خواھان تأمین  نام اند. وارد شوند، تشریح کرده
تعداد محل کافی برای سالمندان در تمام مؤسسات 

ھای فنالند و نیز  درمانی و بھداشتی وابسته به شھرداری
کارگیری کارکنان کافی و کاردان در این مؤسسات  به

  ت قانون تقریر شوند.صور اند. این مطالبات باید به شده

ھای دولتی و رفاه از اعضای  ی کارگری بخش اتحادیه
خودخواسته است که این فراخوان را امضا کنند. فراخوان 
احتیاج به پنجاه ھزار امضا دارد تا پارلمان موظف به 

آوری امضا از دو ماه پیش آغاز  رسیدگی به آن گردد. جمع
اند. مھلت  ا کردهنفر آن را امض ۶٨٠٠شده و در حال حاضر 

  آوری امضا تا پایان نوامبر است. برای جمع
عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر در  به »ابتکار شھروندان«

ابتکار به  ٣٨٩آغاز گردید و تاکنون  ٢٠١٢در مارس  ،قوانین
تا موفق  ٣٣٢اند. از این تعداد  آوری امضا اقدام کرده جمع

ند و شش ابتکار به ا آوری تعداد امضای الزم نشده به جمع
آوری  اند. باقی ابتکارات ھنوز در کار جمع پارلمان ارائه شده

شده به  امضایند. یک ابتکار از مجموع شش تای ارائه
از تصویب گذشته و به قانون تبدیل شده است:  ،پارلمان

  . »طرفانه ی ازدواج بی الیحه«
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 کارگران ایران:  

اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی رازی 
  ماھشھر

  

کارگران قرارداد مستقیم شرکت پتروشیمی رازی ماھشھر 
ه حقوق پایین و عدم برخورداری از مزایا دست در اعتراض ب

  به اعتصاب غذا زدند. 

 ۴٠٠بیش از » خبرگزاری دانشجو«به گزارش گروه اقتصادی 
نیروی استخدامی قرارداد مستقیم تأمین اجتماعی شرکت 
پتروشیمی رازی در اعتراض به حقوق پایین و عدم 

  برخورداری از مزایا دست به اعتصاب غذا زدند.

کارگران شرکت پتروشیمی رازی که خواست نامی از  یکی از
وی برده نشود در این ارتباط به خبرنگار فارس در ماھشھر 
گفت: حقوقی که کارکنان قرارداد مستقیم تأمین اجتماعی 

کنند به ھیچ عنوان با حقوق  پتروشیمی رازی دریافت می
ھای منطقه قابل مقایسه  کارکنان نفتی و دیگر شرکت

  نیست.

کارگر پتروشیمی رازی اظھار کرد: به ھمین دلیل و برای این 
ھای قانونی خود از روز چھارشنبه ھفته  رسیدن به خواسته

آمیز و بدون تعطیل کردن  پیش به طور بسیار مسالمت
ایم و این اعتصاب  ای از کار، دست به اعتصاب غذا زده لحظه

  را تا رسیدن به حقوق خود ادامه خواھیم داد.

  

* * * * * * * * * 

اعتصاب کارگران درپتروشیمی فرآورش   
  بندرامام

 

   اتحادیه آزاد کارگران ایران

کارگران شرکت پیمانکاری رامپکو شاغل در پتروشیمی 
پشت سر فرآورش بندر امام سومین روز اعتصاب خود را 

 .گذاشتند

طبق خبرھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دوشنبه 
کارگران شرکت پیمانکاری رامپکو شاغل در  مرداد ١٢

پتروشیمی فرآورش بندر امام با مطالبه محوری اجرای 
ابالغیه اخیر وزارت کار مبنی بر یکسان سازی مزایای 

 وزکارگران پیمانکار و رسمی درپتروشیمی سومین ر
  .گذاشتنداعتصاب خود را پشت سر 

 نمایندگانمذاکرات و رایزنی ھای ھمچنین خبر می رسد 
  .کارفرما با کارگران درطول روز ادامه داشت

درادامه مذاکرات انجام شده مقررگردید که بمنظورجبران  
اختالف مزایا مبلغ سه میلیون ریال به حقوق کارگران 

کار و  ،ت وزارت تعاونافزوده شود و اجرای ابالغیه معاون
  .رفاه اجتماعی پیگیری شود

 بدنبال تھدید به اعتصاب

 مطالبه کارگران مس پرداخت شد

اطالعیه ای از سوی کارگران مس خطاب به  ،چندی است
مدیران این صنعت در استان نشر پیدا کرده و طی آن عنوان 
شد که به دلیل عدم پرداخت حقوق و حق امتیاز و شایعات 

کم شدن آن اعتراض داریم. در این بیانیه آمده  مربوط به
این معوقات پرداخت نشود  مرداد١١است که اگر تا روز 

 .بزرگترین اعتصاب کارگری را رقم خواھیم زد
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ھمین ارتباط میر  مرداد کارگران کرمان، در١٢به گزارش
بالفاصله بعداز افضلی مدیر روابط عمومی مس سرچشمه 

شایعات بعدی در بین کارگران در انتشار اطالعیه کارگران و 
بیان  ھا با رسانه در گفت و گو ،جدی بودن موضوعخصوص 

: حقوق کارگران مس، پنجم ھر ماه پرداخت می شد داشت
د و تبدیل که با ادغام شرکت مس سرچشمه و خاتون آبا

با تاخیر حقوق این کارگران ” مس منطقه کرمان“شدن آن به 
  .پرداخت شد

در ضمن : افزودمالکی مدیر روابط عمومی مس باھنر کرمان 
حق امتیاز کارگران را پرداخت  حقوق وبه اطالع می رسانم 

  کردیم.

* * * * * * * * *  

 تجمع کارگران ارگ بم

  

روژه مرمت مجموعه ارگ کارگران معترض که برای اجرای پ
اند در چھار ماه گذشته حقوقی  قدیم بم استخدام شده

 اند. دریافت نکرده

شھر بم با اعالم این خبر گفتند: تجمع درمنابع کارگری ایلنا 
اعتراضی کارگران مرمت کار پروژه ارگ بم در روزھای 
گذشته نیز برای پیگیری معوقات مزدی خود برگزار شده 

  .است

ارگ قدیم بم مربوط به بازسازی بناھایی است  پروژه مرمت
ویران شدند  ٨٢سال پیش در جریان وقوع زلزله سال  ١٢که 

و کارگران معترض ,عقیده دارند که تاخیرھای به وجود آمده 
  بر کند شدن روند بازسازی تاثیرگذار بوده است.

  

  

درصد واحد ھای صنعتی در ۶٠تعطیلی 
  استان گلستان

  

ھای صنعتی استان گلستان واحدھای تولیدی  در شھرک
، »قره گنبد کابوس«، »شرکت سینه زربال گلستان«ھمچون 

در » نئوپان شموشک«، »، آجر ماشینی گنبد»لبنیات اترک«
با چند وضعیت نیمه تعطیل ھستند و باقیمانده کارگران آنھا 

 ماه معوقات مزدی در آستانه بیکاری قراردارند.

با ابراز نگرانی از وضعیت به وجود آمده  "غالم رضا طالبا"
درصد ٦٠گفت: طبق تحقیقات انجام شده، ھم اکنون بیش از 

  .اند ھای صنعتی استان تعطیل و یا نیمه تعطیل شده از واحد

ر که قانون دبیر خانه کارگر گلستان افزود: در چند سال اخی
ھا توسط دولت اجرا شده است با  ھدفمند سازی یارانه

ھای انرژی واحدھای تولیدی مستقر در  افزایش یارانه حامل
   ھای صنعتی بیش از پیش دچار مشکل شدند. این شھرک

 

* * * * * * * * * 

  روزنه ای زیبا از مبارزه صنفی مشترک

  در ایران 

گران فلزکار مکانیک در به نقل از روابط عمومی سندیکای کار
تیرماه آموزگاران در مقابل  ٣١پیام سندیکا، در تجمع روز 

دستگاه مجلس و پراکندن و دستگیری آموزگاران ، رانندگان دو 
اتوبوس ھای شرکت واحد با سوار کردن آموزگاران بسیاری از 

   .آنان را از دستگیری نجات دادند
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ن بیش از دوبار در اطراف مجلس نه این رانندگان با دور زد
تنھا با اعتراض مسافرین روبرو نشدند بلکه با ھمراھی 

 مسافرین این آموزگاران را از مھلکه نجات دادند.

 کانون صنفی معلمان ایران ضمن سپاس نیکی از مسووال
گزاری از این حرکت سندیکایی از بودن چنین کارگران آگاھی 

یکای کارگران اتوبوسرانی اظھار خشنودی کرده و به سند
شرکت واحد در آموزش چنین کارگرانی خسته نباشید 

 .گفت

 
  

  

 چکیده اخبار:  

  کارگر شرکت نفت  ۴٠٠ماھه  ١۵سرگردانی
   ستاره خلیج فارس برای آغاز کار

 
  محرومیت کارگران مناطق بد آب وھوا از

   ھای قانونی حمایت
 

 ماه دستمزد  ٦گر بابت  کارگر سدید ریخته
  کارندطلب

  

  ٣۵٠ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقی 
  کارگر شیشه آبگینه

 

 
 

  کارگر متخصص  ۶٠بدحسابی کشتیرانی پای
   اداره کار کشاند را به

 
 ۴کارگر سد نرماب سه ماه مزد معوقه  ٠٠

  طلبکارند
 

  کارگر صیاد گلستانی از  ١۴٠٠محرومیت
  آور بازنشستگی سخت و زیان

 
  کارگران ایران برک لغو اخراج دو ھمکار خود را

  مطالبه کردند
  

  شرکت جھاد نصر خراسان رکورد زد، عدم
ماه حق اضافه  ٤٨ماه حقوق ١١پرداخت

 ودیگرمطالبات کارگران ... ٩٣ری،عیدی سالکا
 

 ۴ ماه حقوق معوق شرکت تولیدی صنعتی
در کارخانه  کارگر ٧٠٠اخشان، تعدیل بیش از 

آزمایش مرودشت وتعطیلی کارخانه ذوب آھن 
  پاسارگاد 

 

  اعتراض دو روزه کارگران فوالد زرند به پرداخت
  نشدن معوقات مزد
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 حوادث کار: 

  مرگ کارگر لنگرودی بر اثر برق گرفتگی

  

 حادثه روز دوشنبه (به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، این 
مرداد) زمانی رخ داد که یک کارگر کارگاه بلوک زنی ١١

درحین نطافت دستگاه بلوک زنی در شھر لنگرود دچار برق 
گرفتگی شد و جان خود را پس از انتقال به بیمارستان از 

  .دھد دست می

ساله  ٢۶بر اساس این گزارش، علت مرگ این کارگر 
ات شھر لنگرود روشن بودن نج شناسان امداد و ازسوی کار

دستگاه بلوک زنی حین نظافت دستگاه بوده که باعث برق 
  .گرفتگی وی شده است

* * * * * * * * * 
  

 زده یک سرنوشت تلخ در روستای سیل

  مردادایران١٤به گزارش

زده شمالی  رسانی به روستای سیل شتابزدگی در برق
برق  مسئوالن .کارگربرقکار را به کام مرگ تلخی کشاند

شھر شیرگاه در شرایطی که پس از چند روز قطعی برق 
ھای  قصد داشتند این مشکل را برطرف کنند، از دکل

فرسوده و از رده خارج شده استفاده کرده و اھالی یک 
  .روستا را سیاھپوش کردند

ساله که برای شرکت پیمانکاری اداره  ٣٢» کمر مجید زرین»
پرست مادر و برادر کرد، سر برق سوادکوه شمالی کار می

ساله داشت که  ٣ساله و پسر  ٧کوچکترش بود و یک دختر 
این دو خانواده بعد از مرگ او با مشکالت معیشتی زیادی 

  رو شدند. روبه 

* * * * * * * * * 

دو گزارشی درباره کشته وزخمی شدن 
  حین کار در کارگر

  :خبرنگارپیام سندیکا

ساخت پل حصار کرج به  تیر در پروژه ٣١در روز چھارشنبه 
علت رعایت نکردن مسایل ایمنی توسط کارفرما در محل کار، 

متری به روی کارگری  ١٠یک قالب آھنی از عرشه به ارتفاع 
به نام علی رضا افتاد و باعث مجروحیت سخت این کارگر 
شد. کارگر مصدوم را با ماشین ھمکارانش به یکی از 

ردند. علیرضا وضعیت بیمارستان ھای کرج برده و بستری ک
  .خوبی ندارد

در پروژه بانک سپه کوھک چیتگر  نیز مرداد ١در روز پنج شنبه 
به علت رعایت نکردن اصول ایمنی توسط کارفرما و نبود 
کمربند ایمنی و استخدام نکردن مسوول ایمنی ، منصور از 
اسکلتی که روی آن کار می کرد، از ارتفاع به روی زمین 

از رسیدن به بیمارستان کشته شد. منصور سقوط کرد و قبل 
زن دارای  و برای کار به این پروژه آمده بود از شھرستان دورود

  . بود ساله ۶دختر  و
  

ریزش آوار در آبادان، جان کارگر ساختمانی را 
  گرفت

  

  
  

فرو ریختن آوار بر روی یک کارگر ساختمانی در آبادان منجربه 
رنا، رئیس آتش نشانی و ای مرداد ١٢به گزارش .مرگ وی شد

خدمات ایمنی شھرداری آبادان شامگاه دوشنبه با اعالم این 
دقیقه دوشنبه، وقوع حادثه  ١٧:٥٩خبر گفت:حوالی ساعت 

به این سازمان  ١در خیابان دبستان پشت شھرداری منطقه 
  .اطالع داده شد

گروه امداد و نجات اعزامی به  مجید فرھانی پور ادامه داد:
، متوجه شدند، یک ستون آجری بتونی دو متری محل حادثه

کیلوگرم در حال تخریب، بر سر  ٥٠٠به وزن تقریبی حدود 
با تالش  وی ادامه داد: .کارگر ساختمانی سقوط کرده است

ماموران امداد و نجات آتش نشانی و کمک جرثقیل 
ساله از آوار بیرون کشیده و به  ٤٥ پاالیشگاه، کارگر

فرھانی پور  .آبادان منتقل شد بیمارستان شرکت نفت
  افزود:این کارگر به دلیل خونریزی، در بیمارستان جان باخت

  

http://www.ilna.ir/???-??????-9/295297-???-?????-???????-??-???-???-??????
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 اطالعیه ھا:  

  تیر  ٣١بیانیه کانون صنفی معلمان ایران( تھران) درباره حوادث روز 

  بغض چندین ساله ترکید
  

  

یش از یک دھه از اعتراض ھای علنی فرھنگیان در کشور 
می گذرد. نخستین اعتراض به دوران اصالحات و پس از 
سال ھا تعدیل اقتصادی دولت سازندگی باز می گردد و 

ین آنھا را در یک سال گذشته را واپسین و شاید گسترده تر
  تیرماه شاھد بودیم.  ٣١در 

آنچه که در ھمه این اعتراض ھا به گونه ای یکسان 
خودنمایی می کند نادیده گرفتن شان از سوی مسئوالن و 
در نھایت بی پاسخ ماندن بوده است. بی گمان یکی از 
مھمترین دلخوری ھای فرھنگیان نیز ھمین ندیدن و نشنیدن 

  . ھاست

ھمه دولت ھا در بحرانی ترین روزھای اعتراض فرھنگیان، 
شتابزده و از سر نگرانی تغییرات اندکی را اعالم و سپس در 
بوق و کرنا می کنند و فضای اجتماعی کشور را علیه معلم 
و معلمی حساس و گاھی بر می آشوبند و در آخر نیز معلم 

ت ھای پر می ماند و حقوق ناچیز و آموزش نا کارامد و دول
 … ادعا و

اما دورِ تازه اعتراض ھا در دولت کنونی از میان نارضایتی 
ھای مردم سر برآورد، نارضایتی ھا از دولت ھای نھم و 
دھم با درآمدھای بی سابقه نفتی و فسادھا و بی تدبیری 
ھا و سیاه کاری ھای بی اندازه. شعارھای پیش از انتخابات 

ھنگیان به وجود آورد و گفته رییس دولت، امیدی را در دل فر
ھا نشان می داد که رییس دولت قصد فرھنگی دارد و در 
پی سرھنگی نیست. سال نخست دولت با بی توجھی 
مشابه با دولت ھای پیشین به آموزش و پرورش به این امید 
سپری شد که پیامدھای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 

  دولت دھم آن 

قدر گسترده و مخرب بوده است که نمی توان آنھا را در یک 
  سال تحت کنترل درآورد. 

اما ھنگامی که فرھنگیان دیدند که این دولت نیز ھمچنان 
رار داده است آموزش و پرورش را در اولویت ھای آخر بودجه ق

و به خواسته ھای آنھا بی توجھی نشان می دھد، زمزمه 
ھای دلخوری از دولت، نخست از کالس ھا و در دفتر مدرسه 
ھا آغاز شد و پس از بارھا نامه نگاری و تھیه طومار و 

… دیدارھای متعدد با مقام ھای دولتی و نمایندگان مجلس و 
اض ھای سه گانه و بغض چندین ساله ترکید و خود را در اعتر

اردیبھشت نمایان  ١٧فروردین و  ٢٧اسفند،  ١٠سراسری 
  کرد. 

با ورود به تابستان و با توجه به تعطیالت، امید آن می رفت 
که دولت و مجلس با ھمکاری یکدیگر و با تمرکز بر مطالبات 
معلمان راھی برای برون رفت از بن بست کنونی آموزش و 

ای ھمیشه به دغدغه ھای پر شمار پرورش بیابند و یک بار بر
  فرھنگ سازان این کشور پایان دھند. 

اما ناگھان نھادھای امنیتی فشار بر فعاالن صنفی در سراسر 
کشور را آغاز کردند. اوج این فشارھا بازداشت اسماعیل 
عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران(تھران) بود. 

ماھه فرھنگیان بازداشت وی که پس از اعتراض ھای چندین 
صورت گرفت موجی سراسری در میان فعاالن فرھنگیان 

  کشور به راه انداخت. 

معترضان چنین برخوردی را در راستای مھار اعتراض ھای 
صنفی خویش ارزیابی کرده و برای دفاع از حرکت اصیل، 
ریشه دار و به حق خویش، پا به عرصه اعتراض دیگری 

صنفی سراسر کشور در  نھادند. شورای مرکزی کانون ھای
ام تیر را برای اعتراض به بازداشت  ٣١اطالعیه ای روز 

اسماعیل عبدی و معلمان زندانی دیگر و البته پیگیری 
  خواسته ھای صنفی تعیین نمود. 

ام مانند سه  ٣١در حالی که انتظار می رفت تجمع سکوت 
تجمع قبلی با آرامش و در سکوت برگزار شود، ورود نھادھای 

انتظامی شرایط را تغییر داد و نخستین برخورد  –یتی امن
شدید در دولتی که با شعار تدبیر و امید به عرصه آمده بود، 

فشار بر فعالین صنفی در سراسر کشور، برخورد  .رقم خورد
نابخردانه با فرھنگیان در محل تجمع، ضرب وشتم خانم ھای 

علم م ١٦٠فرھنگی و بی حرمتی به بازنشستگان، بازداشت 
رفتارھای نامتعارف در زمان بازداشت با برخی از آنھا پیامد  و

این روز بود و سبب شد این تاریخ به عنوان لکه ای سیاه بر 
پرونده نیروھای امنیتی درون و بیرون از دولت یازدھم نقش 

  ببندد. 
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قانون اساسی کامال  ٢٧بنا بر اصل  ٩٤ ام تیر ٣١تجمع 
قانونی بوده و نھادھای امنیتی تحت نظر دولت و خارج از 
محدوده اختیارات آن، حق نداشتند که از اعتراضی آرام و 

  مدنی جلو گیری نمایند. 

دولت به عنوان باالترین مقام اجرایی کشور و بنا به وظیفه 
ون از تجمع جلو ی ذاتی اش باید کسانی را که بر خالف قان

گیری کرده اند معرفی و باز خواست نماید. کانون صنفی 
معلمان ایران از دولت بعنوان منتخب ملت می خواھد که 
تعدی کنندگان به مقام معلم را شناسایی و جھت پی گیری 
تخلفات شان به مقامات مسئول معرفی نماید. در 

ارف و به بازداشتگاه نیروی انتظامی چند مامور رفتاری نامتع
  .دور از شان فرھنگ سازان این کشور داشته اند

دارند که ھیاتی برای بررسی  فرھنگیان؛ از دولت انتظار 
چنین برخوردھایی تشکیل داده و با معرفی خاطیان، در 
اقدامی پیشگیرانه، آینده را از چنین برخوردھایی پاک نگه 

 .دارند.

امر دولت  در روزھای پیش از تجمع، نھادھای امنیتی تحت
با فراخواندن فعاالن صنفی و فشار بر آنھا در صدد لغو 
اعتراضی بودند که رییس دولت آن را به رسمیت شناخته و 
بارھا و بارھا مقامات سیاسی بر حقانیت آن داد سخن داده 

  اند. 

حراست ھا به عنوان زیر مجموعه دولت و آموزش و پرورش 
رین فشارھای در نقش بازوھای نھادھای امنیتی شدیدت

روحی و روانی را بر فعالین عرصه صنفی وارد نمودند. آیا 
وزیر آموزش و پرورش قصد دارد تدابیری بیندیشید که 
حراست ھا به وظیفه اصلی خود یعنی حراست از کیان 
آموزش و پرورش و فرھنگیان بازگردند و به صورت عینی و 

ل تبدی” امنیت فرھنگی“را به ” فرھنگ امنیتی“ملموس 
نمایند و دست از ارعاب و تھدید کسانی بردارند که ولی 

 نعمت آنھا ھستند ؟

نھاد دیگری که وظیفه ی نظارت و پی گیری چنین مسائلی 
را دارد، مجلس شورای اسالمی است. جای تاسف دارد که 
پیرامون محل کار نمایندگان و در جایی که باید صدای 

سئول با مظلومیت مردم شنیده شود، نیروھای غیر م
برخوردھایی قھری و بعضا زشت به جان معلمان می افتند و 

تن از آنھا را، به زننده ترین شکل ممکن  ١٦٠نزدیک 
بازداشت می کنند. وکالی محترم دیدند و شنیدند که 
گروھی از موکالن آنھا بیرون از محل کارشان کتک خوردند و 

ی فحش شنیدند و بی حرمتی دیدند، اما در برابر این ب
  عدالتی سکوت کردند!

م و گوش خویش را بر زشتی گویا ساکنان خانه ی ملت چش
ھایی که ظاھراً زیانی برای جناح سیاسی آنان ندارد، بسته 
اند. تاریخ معاصر شاھد است که ھمتایان آنان نیز در سال 

به ھمین صورت معلمان معترض را نادیده گرفتند و ١٣٤٠
  اکنون نام و یاد نیکی از خود به جا نگذاشته اند. 

ه ی خود می داند که مراتب کانون صنفی معلمان ایران وظیف
سپاس خویش را از آقایان مطھری و ابوترابی و یکی دو تن 
دیگر از نمایندگان ابراز نماید که در راستای وظایف نمایندگی 
خود،واکنش نشان دادند و در برابر این ظلم مسلم موضع 

 گرفتند.

آیا پس از گذشت بیش از یک دھه از آغاز اعتراض ھای 
قت آن نرسیده است که نھادھای امنیتی صنفی فرھنگیان و

به جای فشار بر معلمان و فعاالن آنھا، به طرف دیگر این 
اعتراض ھا یعنی دولت و مجلس فشار آورند تا یک بار برای 
ھمیشه ریشه نابرابری و تبعیض علیه معلمان از جا کنده 

  شود؟ 

از نیروھای امنیتی و انتظامی، مسئوالن دولتی، نمایندگان 
و قوه ی قضائیه می پرسیم آیا عمل به قانون تنھا  مجلس

وظیفه مردم عادی و نھادھای مختلف مدنی است!؟ که 
قدرت و ثروت و طبیعتاً پشتوانه ھایی از این قبیل ندارند. آیا 
باید باور کنیم در این کشور ھم قرار است قانون ابزاری باشد 

ایی در دست قدرت مداران برای خاموش نمودن صدای گروه ھ
  که عدالت و حقیقت را مطالبه می کنند؟ 

بی گمان بھترین رفتار امنیتی، شنیدن صدای مخالف و 
رسیدگی به دغدغه ھای مظلومان است. مگر معلمان چه 
می خواھند به جز سامان دادن به وضع آموزشی در کشور؟ 
آیا رسیدن حقوق آنھا به خط فقر، زیاده خواھی است؟ آیا 

صیص بودجه ای متناسب، با توجه به خواست آنھا برای تخ
اھمیت کلیدی آموزش در توسعه ھمه جانبه، خواستی بی 

  جا و بی اساس است؟ 

آیا گفتن از ناکارآمدی سیاست ھای آموزشی و اقتصادی در 
آموزش و پرورش نیاز به بگیر و بند و توھین، بی حرمتی و 

  دارد!؟… بازداشت و زندان و 

از خود گذشته مانند رسول آیا خواست آزادی معلمانی  
بداقی، سید محمود باقری، علی اکبر باغانی، علی رضا 
 ھاشمی و اسماعیل عبدی، حرکتی ضد امنیت ملی است!؟
ھمگان بدانند چنانچه طراحان برخورد با معلمان، نھادھای 
امنیتی زیرمجموعه ی دولت بوده اند،بی گمان خدمتی به 

  دولت نکرده اند. 
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غالب معلمان و خانواده ھای آنان بخشی از جامعه را 
تشکیل می دھند که جذابیت شعارھای عدالت خواھی و 

  ھای رأی کشاند.  قانون گرایی، آنان را به پای صندوق

به ویژه بخش نادیده گرفته شده ی قانون اساسی به نام 
حقوق ملت. اما اگر طراحان برخورد، نھادھای امنیتی موازی 
و رقیب سیاسی دولت بوده اند، نیز بدانند یأس امیدواران به 
این دولت در طبقات میانی جامعه، به معنای روی آوردن به 

 گروه ھای رقیب نیست.

 ن گرامیھمکارا

تیر برگ زرین دیگری در حرکت ھای  ٣١بی شک در 
اعتراضی فرھنگیان به ثبت رسید. حضور پر شور و شعور 
شما در این روز تاریخی گواھی بود بر دانایی و توانایی 
فرھنگیان و سندی بود بر مدنیت حرکت و آگاھانه بودن 

  اعتراض ھای صنفی. 

شانی بود از حس تیر ن ٣١پاسخ به فراخوان حضور در تجمع 
ھمدلی، ھمراھی، شجاعت و آگاھی ھمکاران در سراسر 

تھران) به عنوان میزبان  )کشور. کانون صنفی معلمان ایران
این حرکت شگفت، از حضور ھمکاران سراسر کشور 
سپاسگزار است و به خاطر این حضور مدنی و خشونت 
پرھیز به خود می بالد و به سھم خویش از برخوردھای بد 

وھای امنیتی و انتظامی با مھمانان سرافکنده است و نیر
  شرمنده. 

بی گمان رفتاری چنین قبیح با مھمانانی که برخی از آنھا 
صدھا کیلومتر را پیموده بودند تا صدای حق طلبی خویش را 

 به گوش مسئوالن برسانند، زشت، زننده و نامیمون است.

ت که در پایان کانون صنفی معلمان ایران امیدوار اس
مجموعه حاکمیت در مدت باقی مانده تا مھر شرایطی را 
برای آزادی معلمان زندانی و پاسخگویی به خواسته ھای 

،  ٩٥ – ٩٤صنفی ھمکاران فراھم نمایند تا سال تحصیلی 
 .سالی آرام برای دولت و معلمان باشد.

  

  کانون صنفی معلمان ایران(تھران)

  ٩٤داد مر                                

 
  

 اندیشه:   

 آکسیونیسم بر اعتراضات معلمان   سایه

 

  یاسر ریگی، معلم

 به نقل از سایت حقوق معلم و کارگر

منظور از اکسیون انجام عمل اعتراضی شامل برگزاری تجمع، 
  آوری امضا و موارد مشابه است.  تحصن، اعتصاب، جمع

ھای اعتراضِی  آکسیون یکی از ابزارھای اعتراضی حرکت
ھایشان  یابی به خواسته اجتماعی و تشکیالتی برای دست

است که با توجه به توان اعتراضی در سطوح و ابعاد مختلف 
گرایی با ظاھر  شود. آکسیون نوعی از عمل انجام می

پرھیاھو، پر سروصدا و خبرساز ولی در اغلب مواقع سطحی، 
 مقطعی و زودگذر است.

ھای اعتراضی است اما گاھی  از راهبا اینکه آکسیون یکی 
انجام آکسیون به تنھا راه اعتراضی برای یک تشکل صنفی یا 

شود و برگزاری  حتی یک حزب و سازمان تبدیل می
در پی (در حد توان و در صورت امکان) را به   ھای پی آکسیون

  کنند.  تنھا راه اعتراض تبدیل می

را  این روش یعنی برگزاری آکسیون برای آکسیون
ھای بارز  نامند. آکسیونیسم از مشخصه آکسیونیسم می

سبک کار خرده بورزوازی در یک حرکت اعتراضی است که با 
دار و تشکیالتی و مبتنی بر  فاصله گرفتن از کارِ ادامه

یابد و در  تری می ھای عینِی جمعِ معترض نموِد بیش خواسته
  چارچوب حرکتی ھیجانی بازمی ماند. 

عملی است که به جای  شی بر نوعی بیآکسیونیسم پوش
تکیه بر پراتیک ادامه دارِ مبتنی بر خواسته ھا و 

 .کند مطالبات ِطبقاتی بر برگزاری آکسیون تکیه می
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آکسیونی به معنای آکسیونیسم نیست البته برگزاری ھر 
تواند  که برگزاری آکسیون در موقع درست می بل

توان  آوردھای مھمی داشته باشد که از آن جمله می دست
ی جمعی، شناخت نیروھای فعال  به باالبردن توان و روحیه

ی  ی تشکیالتی، اجتماعی کردن اعتراض و خواسته با روحیه
   .ردموجود و موارد مشابه اشاره ک

آوردھای غیرقابل  گونه که تجمعات اخیر معلمان دست ھمان
انکاری برای حرکت صنفی معلمان داشته است و نه تنھا 
باعث مطرح شدن مطالبات معلمان در سطح جامعه و طرح 
مباحثی در بدنه قدرت برای حل این مشکالت گردیده است 

ی جمعی در معلمان و اعتماد  که باعث ایجاد یک روحیه بل
  شان گردیده است.  معلمان به نیروی اتحاِد جمعی

چنین این تجمعات فعالین صنفی جدیدی را معرفی و یا  ھم
ی معلمان  حتی می توان گفت تولید نموده و به جامعه

 .معرفی کرده است

ھای  توان گفت آکسیون با توجه به مطالب بیان شده می
که به طور مشخص نوع آکسیون برگزیده -صنفی معلمان 

در حال تبدیل  -شده تا این لحظه تجمعات سکوت بوده است
شدن به یک سبک کار در حرکت اعتراضی معلمان است و 

به -ھای جدی  با امکان درغلتیدن در آکسیونیسم با آسیب
سان بسیاری از جریانات معترض تا کنونی چه از نوع 

  مواجه خواھد شد.  -تشکیالتی یا خود به خودی

سیون یا ھمان تجمع برای دستیابی بر تر بر آک تأکید بیش
آوردھای به دست آمده را  مطالبات صنفی معلمان کل دست

با خطراتی مواجه خواھد کرد که در ادامه به آن پرداخته 
گردد به  چنین تا حد امکان سعی می شود و ھم می

ی حرکت صنفی تا  آلترناتیوھای موجود برای ادامه
 .اشاره گرددیابی به مطالبات معلمان نیز  دست

یکی از وظایف معلمان آگاه و فعالین صنفی این است که با 
نگه داشتن یک حرکت اعتراضی بر مدار اصلی آن حول 
مطالبات از انحراف حرکت صنفی در مسیرھای اشتباه 
جلوگیری کنند و با تأکید بر کار مستمر و بلند مدت با یک 

  د. ھا تالش نماین سبک کار درست تا رسیدن به خواسته

یکی از کارھایی که باید در این مسیر انجام گیرد 
شناسی حرکت اعتراضی معلمان است. یکی از  آسیب

ھایی که حرکت صنفی معلمان را از ابتدای  ترین آسیب مھم
گیری آن (از دھه ھشتاد تاکنون) ھمواره تھدید کرده  شکل

است تبدیل آکسیونیسم به سبک کار معلمان است تا آنجا 
معلمان توان برگزاری آکسیون از تجمع تا تحصن را که ھرگاه 

  اند و زمانی که از برگزاری اند به انجام آن پرداخته داشته

اند نه به دلیل وجود برنامه  برگزاری آکسیون دست کشیده
که به دلیل عدم امکان برگزاری آن به  مشخص و مستمر بل

  دلیل برخوردھای امنیتی بوده است. 

گونه که تاکنون بارھا بیان شده است عدم حضور  ھمان
ھا  تفاوتی آن بسیاری از معلمان در اعتراضات صنفی و بی

باتشان یک آسیب جدی است که باید برای برطرف برای مطال
ھای  کردن آن برنامه جدی داشت و باید یکی از سرفصل

شناسی قرار  تشکیالت صنفی معلمان برای بررسی و آسیب
گیرد اما باید آگاه بود که خالصه نمودن اعتراض صنفی 
معلمان در تجمع نیز نوعی دیگر از آسیب است که حرکت 

  کند.  ید میصنفی معلمان را تھد

تبدیل اعتراضات صنفی معلمان به تجمعات پی در پی و تبدیل 
تجمع به ھدف باعث دور شدن اعتراض صنفی از اصل خود 

ھای معلمان تحت استثمار  که ھمان پیگیری جدی خواسته
است خواھد شد. این ھمان آکسیونیسم است که ھمواره 

ع تقلیل بورژازی را به مجریان برگزاری تجم ھای خرده تشکل
  دھد.  می

تبدیل شدن این امر به سبک کار، حرکت صنفی را با 
کند که از آن جمله می توان به از  مخاطرات جدی مواجه می

دست رفتن کارایی تجمع و تقلیل آن به یک حرکت نمایشی 
کم اثر، صرف کل توان تشکیالتی موجود برای تجمع، غافل 

أثیرگذارتر از ھای مستمر و چه بسا ت شدن از دیگر برنامه
تجمع، باالبردن ھزینه برای فعالین صنفی و ترس معلمان به 

ھایی است  ھا آسیب دلیل برخوردھای امنیتی اشاره کرد. این
 .که در کمین یک سبک کار آکسیونیستی قرار دارد

به جای در غلتیدن در آکسیونیسم و تکیه بر آکسیون به 
ترناتیوھای موجود عنوان تنھا راه اعتراض باید سعی شود بر آل

  توان به موارد زیر اشاره کرد:  تأکید شود که از آن جمله می

شان به عنوان یک  باالبردن آگاھی معلمان نسبت به حقوق
معلم و به تبع آن افزودن ھر روزه بر تعداد معلمانی که پیگیر 

پذیری در معلمان  مطالبتاشان ھستند، باال بردن روحیه تشکل
ھای  یابی به خواسته راه برای دستترین  به عنوان مھم

موجود، جذب و استفاده از افراد فعال که در اعتراضات اخیر 
اند، برگزاری مجامع  ی مثبتی از خود به جای گذاشته کارنامه

ھای  ھای صنفی که منجر به تقویت کانون عمومی کانون
تبین  صنفی فعال و تغییر کانون ھای منفعل خواھد شد، 

و گسترش افق دید معلمان در این زمینه مطالبات معلمان 
(که عالوه بر حقوق کافی و باالی خط فقر که به درستی 

ی اصلی معلمان است مطالبات دیگری نظیر بیمه  مطالبه
کارآمد برای معلمان و حقوق بازنشستی کافی، خودگردانی 
  مدارس دولتی توسط معلمان و انتخابی شدن انتخاب رئیس و
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کادر اجرایی مدرسه، بھبود فضای آموزشی و استاندارد، 
چنین بازگشت کودکان  آموزش رایگان و عمومی و ھم

توان به  بازمانده از تحصیل و کودکان کار به مدرسه را می
ان مطالبات معلمان معرفی کرده و با توضیح و جا عنو

انداختن تأثیر این مطالبات در کوتاه مدت و برخی در بلند 
برد افق دید معلمان  مدت بر زندگی خود معلمان در پیش

موثر بود)، ایجاد نشریه و سایت برای دادن آگاھی به 
معلمان و رساندن صدای اعتراض به جامعه، تقویت کارھای 

ھا و انجام حرکات  روی حال انجام نظیر پیاده جمعی در
نوردی و اردو  ھای معلمی، کوه جمعی مشابه نظیر گلگشت

برای حفظ اتحاد جمعی معلمان، ایجاد بستر برای پیوند 
ھای صنفی با مطالبات  صنفی معلمان با دیگر حرکت  حرکت

  … . مشابه خصوصن کارگران، و 

و صد البته با پیگیرِی  تر توان این لیست را با تعمق بیش می
ی این موارد منوط به  ھمه .عملی کامل و اصالح نمود

ھای صنفی مستقل در معلمان  گیری و تقویت تشکل شکل
است که ھدفی جز پیگیری مطالبات معلمان و زندگی با 

  .تر برای معلمان ندارند رفاه و امنیت بیش
دار حرکتی است با  یک اعتراض صنفی عمیق و ادامه

مند که با درک درست از وضعیت و  ی مشخص و ھدف هبرنام
ھایش را استوار و در صورت نیاز  ارتباط مستقیم با بدنه گام

ھدف به  برنامه و بی دارد. یک حرکت صنفی بی آرام برمی
دلیل بی عملی به انجام آکسیون از ھر نوعی به ویژه تجمع 

 کند تا نه تنھا قدر این عمل را تکرار می غلتد و آن می
که تا  کند بل آکسیون را از مفھوم عینی آن تھی می

  رود.  فروپاشیدن تشکیالت صنفی حداقلی موجود پیش می

یک حرکت صنفی درست به ھیچ عنوان به دنبال موج 
سواری بر اعتراضات خود به خودی و کسب اعتبار و تبلیغات 

که رھبران یک حرکت صنفی با نگاه  برای خود نیست بل
سعی و ھدفشان کانالیزه کردن فضای تشکیالتی تمام 

اعتراضی خود به خودی موجود در جھت پیشبرد خواسته 
  ھای واقعی و طبقاتی است. 
ی مطالبات طبقاتی افراد شکل  یک حرکت صنفی که بر پایه

ھای اعتراضی مقطعی  گرفته است به دنبال انجام حرکت
که حرکتی است که ھرلحظه و بی وقفه ادامه  نیست بل

کار و راه چاره  برای پیشبرد اھداف خود به دنبال راه دارد و
است. اگر رھبران صنفی معلمان به این مھم رسیده باشند 
که ھدف چیزی نیست جز گام برداشتن در جھت ایجاد 
زندگی با رفاه حداقلی برای معلمان و رفع مشکالت معلمان 

گاه بر ھیجانات اعتراضی خود که  در ارتباط با محیط کار آن
نشأ گرفته از موقعیت طبقاتی آنان است فائق آمده و م

  .ترین تصمیم را خواھند گرفت بھترین و عقالنی
البته نقد آکسیونیسم نباید به تأیید بی عملی منجر گردد. 

  ھای صنفی  ھای حرکت اگر آکسیونیسم یکی از آسیب

عملی و ایجاد سد در برابر  باید تأکید کرد که بی است
  نیز یک آسیب جدی است. اعتراضات معمان 

زنی با  کسانی که یک حرکت صنفی را صرفا به مذاکره و چانه
تر از  دھند خطری جدی ھا تقلیل می ھا و دولت قدرت

آیند.  آکسیونیسم برای اعتراض صنفی معلمان به شمار می
نقد آکسیونیسم در اینجا با ھدف تقویت این نگاه فرصت 

ز مماشات نیست طلبانه به حرکت صنفی برای چیدن می
ھای اعتراضی و به سرانجام رسیدن  که ھدف معرفی بدیل بل

  این حرکت صنفی در جھت خواست معلمان است. 

گیری از تمام  ھدف معرفی مسیر اعتراضی اصیل با بھره
ھا و امکانات نھفته درآن است. ھدف معرفی  ظرفیت
ھای رھبران و فعالین صنفی واقعی است. فعال  شاخص

نه آن کسی که ھرگونه اعتراض برای بھبود  صنفی واقعی
کند و نه آن فرد رادیکالی است که  وضعیت را تقبیح می

ھای خود به خودی  ی صنفی ندارد و در مواقع حرکت دغدغه
کند و پس از پایان موج جز اسم و رسم و  موج سواری می

  آوردی ندارد و البته ھمین برایش کافی است!  شھرتش دست

صیل آن کسی است که در حین ھمراھی یک فعال صنفی ا
با اعتراضات معلمان ھدفی جز پیگیری برای ایجاد زندگی با 

کند و در  رفاه و امنیت برای معلمان ھدف دیگری دنبال نمی
این راه بیش از ھر انساِن رادیکاِل بی ارتباط با خواستِ عموِم 

  معلمان حاضر به دادن ھزینه است. 
که  ھزینه فقط رفتن به زندان نیست بلالبته باید تأکید کرد که 

صرف وقت و انرژی و بازماندن از بسیاری امور زندگی از جمله 
ی بزرگی است که یک  مسائل مالی و خانوادگی خود ھزینه

پردازد. این فعال صنفی نه  فعال صنفی پیگیر و تشکیالتی می
که به دنبال مطالبات  به دنبال خودنمایی و شھرت طلبی بل

است و اینجاست که در حین مبارزه با انفعال از معلمان 
غلتیدن حرکت صنفی معلمان در آکسیونیسم نیز جلوگیری 

 .کند می

گردد نه  آنچه باعث رشد و بلوغ حرکت صنفی موجود می
که گسترش وسعت حرکت  برگزاری تجمعات پی در پی بل

صنفی موجود در بین معلمان است. اگر این حرکت بتواند ھر 
تری از  وان تشکیالتی خود بیافزاید و تعداد بیشروز بر ت

معلمان را از حالت انفعال و بی عملی خارج کند و با دادن 
شان برای بھبود وضعیت  آگاھی آنھا را به توان جمعی

توان گفت این حرکت موفق  گاه می شان آگاه گرداند آن زندگی
دانند که این کاری بس دشوارتر از  بوده است و ھمه می

  اری تجمع است! برگز
اگرچه راھی است دشوار ولی این ھمان بدیل آکسیونیسم 
است که از غرق شدن قایق صنفی معلمان در باتالق 

  !آکسیونیسم جلوگیری خواھد نمود
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 جنبش کارگری:   

  شکایت از دولت جمھوری اسالمی ایران

  

  اشاره :

 کنفدراسیون ھای بین المللی اتحادیه ھای کارگری 
)ITUC(  اسالمی ایران با شکایت از دولت جمھوری

در سازمان جھانی کار نسبت به رویه سرکوب 
کارگران و فعاالن صنفی ایران اعتراض کرد. متن 

 کامل این شکایت به شرح زیر تقدیم شما می شود.

از طرف کنفدراسیون ھای بین المللی اتحادیه ھای کارگری 
ITUC)( 

  به گای رایدر دبیر کل سازمان جھانی کار

کمیته  ٢٨٠٧و  ٢٥٠٨ی شکایات موضوع : به روز رسان
برعلیه دولت جمھوری اسالمی  CFAآزادیھای تشکالت 

  ایران

  مقدمه
برای سرکوب   دولت جمھوری اسالمی از "قوانین امنیتی"

ابراز مخالفتھای عمومی استفاده می کند. بسیاری از 
فعاالن به "تبلیغ علیه نظام" و "به خطر انداختن امنیت 

انقالب بدون توجه به  ملی" از سوی دادگاھھای
  استانداردھای بین المللی دادرسی محکوم شده اند. 

کارگرانی که برای سازماندھی و تشکیل اتحادیه ھای 
مستقل خود تالش می کنند مورد اعمال خشونت آمیز، 
بازداشت وحبس قرار می گیرند. بعضی از آنھا محکوم و به 

بخش زندانھای طوالنی مدت محکوم شده اند، اغلب در 
که متعلق به زندانیان سیاسی است بسر   زندان اوین ٢٠٩

می برند. گزارش میشود بد رفتاری با فعاالن اتحادیه ھای 
  کارگری توسط مقامات زندان زیاد است. 

گزارش ھای مکرر کمیته آزادی تشکالت سازمان جھانی کار 
در رابطه با ایران شاھدی بر این وضعیت حزین ( بی حفاظ) 

  است.

یکی از باالترین افسران اطالعاتی عالی رتبه را به دولت 
پست وزیر کار منصوب کرده است. اطالعات و پرسنل امنیتی 

و عوامل اطالعاتی   در وزارت کار کامال مستقر می باشند 
اغلب در محل کار بر فعالیت ھای کارگران نظارت و به دولت و 

  کارفرما اطالع رسانی می کنند.

)، ITUCللی اتحادیه ھای کارگری (کنفدراسیون بین الم
ھمگام با تعدادی از فدراسیون ھای اتحادیه ھای جھان 

 )GUFs ھمبسته با تشکالت مستقل کارگری در ایران برای ،(
  بھبود این وضعیت تالش و کار کرده اند. 

گاھا ھیئت ھای نمایندگی آی تی یو سی و فدراسیونھای 
م جمھوری اسالمی جھانی (گلوبال یونیون) با نماینده دائ

ایران در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ھای بین المللی 
در ژنو مالقات کرده و در بسیاری از موارد نگرانی ھای خود از 
موارد نقض حقوق کارگران و از جمله حق آزادی تشکل بیان 
نموده اند که بی فایده بوده است. ما اطالعات تکمیلی را در 

) که در حال حاضر در کمیته ٢٨٠٧و  ٢٥٠٨دو مورد (شکایات 
  آزادی تشکل در رابطه با ایران قرار دارد را ارائه می کنیم.

  زندانی کردن -الف
کمیته آزادی تشکالت سازمان جھانی کار به این نتیجه 
رسیده است که در موارد متعددی فعاالن تشکالت کارگری 

ه برای فعالیت مسالمت آمیز خودشان بازداشت و زندانی شد
اند که این عمل نقض پایه ای حق آزادی تشکل است. عالوه 
بر این، کمیته آزادی تشکل ھمواره از جمھوری اسالمی ایران 
خواھان آزادی سریع فعالین و سایر زندانیانی که به اطالع 
کمیته رسیده است بوده و باید بالفاصله به اتھامات آنھا پایان 

کمیته آزادی  ٢٥٠٨دھد (به عنوان مثال، مورد شکایت 
  تشکل). در زیر موارد جدید اضافه شده است.

  پرونده جعفر عظیم زاده .١

، جعفر عظیم زاده، رئیس اتحادیه ٢٠١٥فوریه،  ٨در 
آزاد (اتحادیه آزاد کارگران ایران) و جمیل محمدی 

دادگاه  ١٥عضو ھیات مدیره اتحا دیه آزاد در شعبه 
 سال حبس برای ٦و  ٥/٣انقالب به ترتیب به 

فعالیتھای اتحادیه کارگری خود محکوم شدند. آنھا 
امضا برای درخواست  ٤٠٠٠٠ھماھنگ کننده کمپین 

  افزایش حداقل دستمزد بودند.
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به طور خاص، آقای عظیم زاده به اتھام جمع آوری 
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و برھم 

قانون مجازات  ٦١٠زدن نظم عمومی (ماده 
سال ، و به اتھام تبلیغ علیه نظام  ٥اسالمی) به 

قانون مجازات  ٥٠٠جمھوری اسالمی (ماده 
اسالمی) به یک سال زندان محکوم شد. اعالم 
شده ھمچنین او از عضویت در احزاب و گروه ھای 
سیاسی و فعالیت از طریق اینترنت و رسانه به 

از قانون  ٢٣اتھام فعالیت ھای غیر قانونی (ماده 
مجازات اسالمی) به مدت دو سال منع شده 

  است.

عطف (مراجعه ) به تصویب نامه پنج صفحه ای 
برعلیه او که در زیر به کارھای او اشاره شده است 

  در قضاوت نھایی است.

  موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه ملی
کارگران بیکارشده و کمیته پیگیری تشکیل تشکل 

  دھای آزا
  ٢٠٠٥ھدایت کارگران به تظاھرات در سال  
  شرکت در راھپیمایی روز جھانی کارگر در پارک الله

  ٢٠٠٩در سال 
  سازماندھی، برنامه ریزی و مدیریت تجمعات

کارگری در طی دولت کنونی و تھدید به فراخوان 
  ٢٠١٣برای تظاھرات و اعتصابات مارس 

  ر امضا از کارگران برای طوما  ٤٠٠٠٠ جمع آوری
حداقل دستمزد و رھبری تظاھرات در خارج از 

  مجلس و وزارت کار
  تھدید به برگزاری تجمع روز جھانی کارگر امسال در

خارج از وزارت کار در اعتراض به اعالم سطح 
  حداقل دستمزد، که زیر ھزینه ھای زندگی است،

  نفر از  ١٠٠٠تسلیم شکایت، به نمایندگی از
رتضوی (دادستان کارگران، در رابطه با سعید م

سابق دادگاه انقالب اسالمی، و دادستان کل 
تھران)، و دیگران که از صندوق رفاه اجتماعی تا 

  اختالس کردند میلیارد تومان  ٣٠٠٠
   ھدایت تظاھرات علیه اصالحات ضد کارگری در

  قانون کار
  نشست با دیگر سازمان ھای مستقل کارگری از

توبوسرانی جمله سندیکای کارگران شرکت واحد ا
تھران وحومه، اتحادیه کارگران نیشکر ھفت تپه، 
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای 
کارگری،کمیته پیگیری تشکیل تشکلھای آزاد 

 کارگری، 
  مصاحبه با وب سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران و

  تعدادی از رسانه ھای خبری بین المللی.

م زاده مجموعا با مابا خبر می باشیم که آقای عظی
دالر  ٦٠٠٠٠میلیون تومانی، معادل  ٢٠٠قید وثیقه (

از زندان آزاد شده  ٢٠١٥ژوئن سال  ١١در  امریکا 
است). با این حال، به نظر می رسد که ھمه 
اتھامات عنوان شده علیه او در انتظار او باقی می 

  باشد.

 دیگر موارد .٢
دیگر به نه ، حکم بھنام ابراھیم زاده یک بار ٢٠١٤در سال 

سال و نیم تمدید شد. او پنج سال در زندان بوده و اخیرا 
شھید  به اتھام تبانی بر علیه نظام و برای ارتباط با احمد 

  محکوم شده است. MEKو سازمان مجاھدین خلق ایران 

پلی اکریل یک شرکت متخصص در تولید پلی استر و پنبه 
موعه ده واحد از کارگر در زیر مج  ١٥٠٠اکریلیک و فیبر است. 

شرکت ھای تابعه جداگانه شاغل بودند. مدیریت شرکت 
تصمیم گرفت فعالیتھای شرکت را به واحدھای بیشتری 
تقسیم کند ، و کارگران شرکت ھای تابعه را مجبور کردن که 

  قرارداد دوباره ببندند. 

این عمل نگرانی ھا زیادی را برای کارگران بوجود آورد در مورد 
ی است، که منجر شد به اولین تظاھرات کارگران امنیت شغل

 ٥و  ٣و  ٢اکتبر و ھمچنین در تاریخھای  ٣٠پرواکریل در تاریخ 
گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) "دور  . در ٢٠١٣نوامبر سال 

دوم تظاھرات کارگران پلی اکریل بیشتر برای امنیت شغلی 
  نوامبر در شھر اصفھان آغاز شد،.  ١٦در تاریخ 

نوامبر در مسجد  ١٨نفر از کارگران شب در تاریخ  ٧٠٠بیش از 
کارخانه گذراندند منتظر مانند که تعداد بیشتری از 

کارگر روز بعد به  ١٠٠٠ھمکارانشان به آنھا بپیوندند. در حدود 
اعتراض خود ادامه دادند. تظاھرات با تجمع در محوطه کارخانه 

ماده  ١٠. " در نامه  نوامبر ادامه یافت ٢٠و  ١٩، ١٨، ١٧در 
ای، کارگران خواستار استعفای برخی از اعضای ھیئت مدیره 

  این شرکت و تجدید نظر در اقدامات ھئیت مدیره شدند. 

کارگران ھمچنین خواستار بازگشت به کارھمکاران خود در 
اتحادیه ای اخراج   شورای اسالمی کار که به دلیل فعالیتھای

رای اسالمی کار را یک سال گردیدند شدند. این شرکت شو
پیش تعطیل کرده و فعاالن مرتبط با شورا را از  تعطیل و نیم 

  شرکت اخراج نمود. 

بعد از ظھر  ٤تا  ٣صبح و  ٨تا  ٧نوامبر روزانه ازساعت  ٢١از 
تظاھرات اعالم شده بود. در ھمان روز، چھار نفر ازکارگران 

یمی و پلی اکریل، جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رح
 ١٣احمد صابری دستگیر و به شھرستان دستگرد در 

  کیلومتری شمال اصفھان منتقل شدند.
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کارگران کارخانه سیمان  ٢٠١٣دسامبر  ٢٩در روز یکشنبه،  
لوشان در شھرستان رشت در جلو اداره استانداری برای 
اعتراض به بسته شدن کارخانه تظاھرات کردند . آنھا توسط 

  داشت شدند.نیروھای امنیتی باز
، دادگاه دیگری چھارنفراز کارگران پتروشیمی ٢٠١٤در سال 

  را به پنجاه ضربه شالق و شش ماه زندان محکوم کرد.
جمیل محمدی به سه سال و نیم حبس  ٢٠١٤در سال 

تعزیری محکوم شد. او عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد 
  کارگران است

وھی از ، میالد درویش زمانی که گر٢٠١٥در اول مارس 
معلمان در اعتراض به بررسی طرح طبقه بندی مشاغل در 

  مقابل مجلس شورای اسالمی بازداشت شد.
معدن را به  ، یک دادگاه پنج نفر ازکارگران ٢٠١٥آوریل  ٥در 

دلیل اعتراض، به یک سال زندان و ضربه شالق برای "اخالل 
در نظم عمومی" محکوم کرد؛ کارفرمایان شرکت معدن این 

تن ازکارگران را به عنوان رھبران تظاھرات معرفی و پنج 
  خواسته بودند که با آنھا با جدیت برخورد شود. 

در طول دو سال گذشته، بیش از یک ھزار نفر از کارگران 
معدن سنگ آھن چادرملو، واقع در استان مرکزی یزد ، برای 
اعتراض به اخراج دستجمعی و حقوق پایین یک سری تجمع 

برگزار کردند. ده ھا تن از کارگران  و اعتصاب ، تظاھرات 
دستگیر و یا به درخواست کارفرمایان به دادگاه احضار 

  شدند. 

دستگیر شدند، اما چند  ٢٠١٤تن در فوریه  ٣٨یک گروه از 
نفره دیگری نیز ازکارگران بودند  ٣١روز بعد آزاد شد. گروھی 

  که در یک سال گذشته به دادگاه احضار شدند.
، دولت شاپور احسانی راد، پروین ٢٠١٤ل ماه مه سال در او

  محمدی و کارگران دیگر اتوبوسرانی تھران را بازداشت کرد.
، فعال کارگری محمد جراحی بارھا مورد آزار و ٢٠١٥در سال 

اذیت در زندان مرکزی تبریز قرار داشته است. اومتھم به 
  تھدید علیه امنیت ملی شده است. 

در معرض تھدید و آزار و اذیت توسط  او در زندان تبریز
ماموران زندان است. او بدلیل خستگی از بی خوابی و از 
دست دادن ھوشیاریش رنج می برند. نگھبانان زندان به 
درخواست ھای او برای مراقبت ھای پزشکی توجه نمی 

  کنند.

شاپور احسانی راد، عضو اجرایی اتحادیه آزاد کارگران ایران 
توسط نیروھای امنیتی  ٢٠١٥ماه مه سال  ١٦در روز شنبه 

جمھوری اسالمی دستگیر شد. او به دستور دادستان 
"تحریک کارگران از صفا لوله و نورد   دستگیر و به ساوه

متھم شده بود. ما ھمچنین در جریان ھستیم که  کارخانه"
  آقای احسانی راد به تازگی با قید وثیقه آزاد شد.

ق تشکیل و پیوستن به محدودیت کارگران در ح -ب
  اتحادیه خودشان

، در میان سایر موارد ، نگرانی ٢٨٠٧و  ٢٥٠٨در زمینه موارد 
تعدادی از دادخواھان است که قصور(ممانعت) دولت بطور 
قانونی وعملی در اجازه به کارگران برای تشکیل و پیوستن 
به اتحادیه انتخابی شان را مطرح کرده اند. کارگران متعددی 

گیری و پیوستن به اتحادیه انتخابی خود منع می  از شکل
شوند. ما ازپرداختن دولت به اصالحات قانون کار وھر یک از 

  مسائل مطرح شده بی اطالع می باشیم.
  نتیجه گیری

ما اصرار داریم که جمھوری اسالمی ایران گام ھای الزم را 
با اصول آزادی انجمن بردارد. ما مطمئن ھستیم  برای تطبیق 

زندگی و کرامت میلیون ھا نفر از زنان و   موافقت بالفاصله که
مردان کارگر ایران را بطور قابل مالحظه ای بھبود می بخشد. 
لطفا این ارتباط را برای کمیته آزادی تشکل بفرستید تا در 

  طول جلسه نزدیکشان رسیدگی شود.
  دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ھای کارگری –امضا 

  
  ضیح پیرامون شکایت فوق: تو

شکایاتی است که از سال  ٢٨٠٧و  ٢٥٠٨شکایات شماره 
بر اساس شکایات و  ILOدر کمیته آزادی تشکل  ١٣٨٥

گزارشات خبری تشکل ھا و نھادھای مستقل کارگری ایران 
از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تھران، سندیکای 

کارگران ایران،  کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه، اتحادیه آزاد
ھای کارگری، کانون مدافعان  کمیته پیگیری ایجاد تشکل

 حقوق کارگر، کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
ھای کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و...، باز شده 
است و ھر ساله بر اساس مسائل کارگری به آن اضافه شده 

این دو شکایت  است موضوعاتی که از ماھھای گذشته به
اضافه شده است بر اساس نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران 
پیرامون دستگیری جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی و شاپور 

ل احسانی راد به آی تی یو سی و گزارشات خبری دیگر تشک
که توسط کنفدراسیون اتحادیه  استھای مستقل کارگری 

ر) به کمیته ھای کارگری (بخش کارگری سازمان جھانی کا
  ھا داده شده است.  آزادی تشکل

  
بخاطر گستردگی اخبار و گزارش ھا در مواردی تاریخ ھا و 
اسامی در اصل شکایت فوق جابجا شده است اما در ترجمه 

این  تصحیح و به اطالع آی تی یو سی نیز رسیده است.
ھای اردیبھشت و  شکایات ھر ساله در دو نوبت در ماه

شود و دولت ایران ملزم به ارائه پاسخ شھریور بررسی می 
  ھای الزم در رابطه با موارد درخواستی است.

  
  –منبع اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  ١٣٩٤مرداد ماه  ١٢ 
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